Velkommen til Løypeseminar 10. november kl. 18.00–21.00!
Grunnet Covid-19 situasjonen, har Skiforeningen og Norges Skiforbund besluttet å gjennomføre årets LØYPESEMINAR som et webinar.
Vi ønsker på denne måten å opprettholde kontakten med bransjen, og håper at vi gjennom denne nye kanalen kan nå ut til enda flere
løypekjørere. Seminaret vil som vanlig ha både praktisk og teknisk fokus. I tillegg får vi noen tilbakemeldinger fra skisporets superbrukere.
Det du trenger for å delta er tilgang til PC eller nettbrett. Meld deg på webinaret via påmeldingsknappen nederst på denne siden.
Da vil du motta en mailbekreftelse med en lenke som du skal benytte for å koble deg opp på webinaret 10. nov.
Lenken fungerer fra kl. 1715. Telefonnummer teknisk support: 976 71 228
Webinaret direktesendes og det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis. Du kan også sende inn spørsmål på forhånd til
Marit.Gjerland@skiforbundet.no innen 6. november. Spørsmål og svar vil bli sendt deltakerne i etterkant av webinaret.
Deltakelsen er gratis.
Norges Skiforbund og Skiforeningen, i samarbeid med maskinleverandørene Antra og Owren,
ønsker velkommen til et variert, nyttig og spennende program.

PROGRAM
s Kl. 1715 VI ÅPNER PÅLOGGINGEN TIL WEBINARET
s Kl. 1800 PROGRAMSTART/INTRODUKSJON AV WEBINAR

PÅL RISE, Adm.leder NSF Langrenn og HEGE BLICHFELDT SHERIFF, Løypesjef Skiforeningen

s Kl. 1805 INTRODUKSJON AV SNØKOMPETANSE.NO

Snøkompetanse.no samler all tilgjengelig kunnskap om hvordan man skal sikre gode snøforhold i framtiden, på en mest mulig effektiv og bærekraftig måte.
JOHN AALBERG, Rådgiver utforming av anlegg for langrenn og skiskyting og internasjonal TD langrenn

s Kl. 1820 LØYPEKJØRING PÅ FJELLET

Merking av traseer og kjøring etter GPS. Beitostølen og Gålå har deler av løypenettet i fjellterreng, og deler erfaringer om hvordan ny teknologi gjør arbeidet lettere.
TORD TVENGE, Løypekjører Beitostølen Resort og TOR SULENG, Gålå Skisenter

s Kl. 1850 PAUSE
s Kl. 1855 DAGLIG MASKINSERVICE

Daglig service av løypemaskin – for driftssikkerhet, personlig sikkerhet og økonomisk forutsigbarhet.
LARS GULBRANDSEN, Skiforeningen, IVAR LØFSHUS, Antra og TRYGVE OWREN, Owren

s Kl. 1925 LØYPEPREPARERING I YELLOWSTONE, CANADA

Doug Edgerton har bidratt til design og bygget noen av de mest brukte «apparatene» for å sette gode klassiske spor de siste 30 årene – både for stormaskiner og snøskutere.
DOUG EDGERTON

s Kl. 1945 STOLPEJAKT PÅ SKI – STIKK UT!

Møre og Romsdal Skikrets deler sine erfaringer med programmet Stikk ut – som er vinterens svar på stolpejakten.
STIG AAMBØ, Adm.sjef Møre og Romsdal Skikrets

s Kl. 2005 PAUSE
s Kl. 2010 BASISANLEGG

God utforming og drift av basis- og skileikanlegg – hvordan og hvorfor?
MARIANNE MYKLEBUST, Adm.sjef Møre og Romsdal Skikrets og JAN HENRIK ØVERGAARD, preppesjåfør Tryvann Skisenter

s Kl. 2030 SMITTEVERNTILTAK

Friluftslivet er en vinner som følge av at Covid 19 tvinger oss over i en ny livsstil. Hvilke hensyn bør tas av de som tilrettelegger for skiaktivitet?
SKIFORENINGEN og NSF

s Kl. 2040 ANLEGG SOM SKAPER SUKSESS FOR BREDDE OG TOPP – SOMMER OG VINTER

Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø forteller om hva løypene på Ullsheim i Stryn har betydd for deres karriere.
ARVID HATLEDAL, JOHANNES THINGNES BØ og TARJE BØ

Ettersom løypeseminaret i år arrangeres som webinar, legges det til rette for et
alternativt praktisk opplegg som inneholder demokjøring og generell maskinkunnskap.
Leverandørene Antra og Owren vil hver for seg arrangere dette i løpet av januar 2021,
sted og dato publiseres i aktuelle kanaler.
Skiforeningen gir gjennom kompetansenettverket Norske Skispor tilbud om praktisk kjøreopplæring.
Er du interessert i dette, ta kontakt med:
Antra, Ivar Løfshus, Ivar.Lofshus@antra.no
Owren, Ingunn Skuggevik, ingunn@owren.no
Skiforeningen, Hilde Myhrvold, hilde.myhrvold@skiforeningen.no

MELD DEG PÅ
WEBINARET HER

